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Format vertrouwelijk eindrapport Tijdelijke subsidieregeling versterking 
omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027 
 

 

Op grond van artikel 14 van de Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële 

activiteiten 2022-2027 moet een subsidieaanvrager na afloop van een Safety Deal project type a, b of c 

een openbaar eindrapport over de behaalde resultaten opstellen en indienen bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO). Het doel van deze openbare rapportage in een door RVO ter beschikking 

gesteld format is kennisdeling. Met dit rapport deelt de subsidieaanvrager de Safety Deal bevindingen met 

de branche, het cluster of de keten, of andere ondernemingen die de uitkomsten van het project willen 

toepassen of verder ontwikkelen. 

 

Naast het indienen van een openbaar eindrapport moet de subsidieaanvrager bij het verzoek tot subsidie-

vaststelling op grond van artikel 24 lid 3 Kaderbesluit I en M een verantwoordingsverslag  indienen. Dit 

vertrouwelijke eindrapport hanteert RVO om te beoordelen of de subsidieontvanger aan zijn verplichtingen 

heeft voldaan. Daartoe bevat dit verslag een motivering van eventuele verschillen met het projectplan. 

Vertrouwelijke of vertrouwelijk te behandelen onderdelen van de Safety Deal zoals informele verslagen, 

persoonlijke observaties en AVG-gevoelige persoonsgegevens kunnen ook gerapporteerd worden in het 

vertrouwelijke eindrapport.   

 

De formats voor het openbare eindrapport, het vertrouwelijke eindrapport en het vaststellingsformulier zijn 

digitaal beschikbaar op de website: 

Aanvraagproces Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) | RVO.nl | 

Rijksdienst 

 

 

Vertrouwelijk Safety Deal eindrapport 

 

Deadline:      indienen binnen dertien weken na afloop van het Safety Deal project 

 

Aantal:       1x 

 

Wijze van indiening:  als bijlage van het vaststellingsformulier via:        

         Aanvraag vaststelling subsidie (rvo.nl) 

 

Het vertrouwelijke eindrapport bevat de gegevens over het verloop, de uitvoering en de bereikte resultaten 

van het Safety Deal project. Hieruit blijkt, dat de subsidieontvangers aan de verplichtingen hebben 

voldaan. De volgende onderwerpen moeten aan de orde te komen: 

 

1. Gegevens Safety Deal  

• Projectnummer 

• Projecttitel 

• Projectperiode 

• Penvoerder en medeaanvragers  
  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/versterking-omgevingsveiligheid/aanvraagproces#na-uw-aanvraag
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/versterking-omgevingsveiligheid/aanvraagproces#na-uw-aanvraag
https://webform.rvo.nl/formule1/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scVastSubKaderbEZ.aspx/fIntroVastSubKaderbEZ
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2. Inhoudelijk eindrapport 

• Werkwijze en voortgang  

• Geleverde bijdragen door penvoerder en projectdeelnemers (uren en tussenresultaten) 

• De mate waarin de Safety Deal veiligheidsdoelen zijn gehaald (doelbereiking) 

 

3. Uitvoering Safety Deal  

• De vertrouwelijk te behandelen problemen die zich tijdens het project hebben voorgedaan en de 

wijze waarop deze problemen zijn opgelost 

• Toelichting op eventuele wijziging van uitgevoerde activiteiten ten opzichte van het projectplan 

• Motivering van eventuele verschillen met het projectplan 

• Toelichting op de verschillen tussen de begroting en de werkelijk gemaakte kosten 
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